
Organisatie-advies. 

Persoonlijke 
coaching 

Training van teams 

Positief motiveren. 

Een positieve grondhouding  naar je 

collega’s en je personeel levert erg veel 

op. Toepassen van dat wat je leert in 

deze training heeft tot resultaat dat je 

collega’s en medewerkers…. 

1. gáán voor jullie doelen.  

2. bereid zijn een stapje extra te 

doen als dat nodig is. 

3. bereid zijn elkaar te helpen.  

4. open naar elkaar zijn 

5. plezier in het werk ervaren.  

6. niet gedemotiveerd raken van een 

correctie.   
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Positief motiveren ! 

“Wees een aanmoediger. De wereld kent al 

genoeg critici”  -Dalai Lama- 

In deze  training  ervaar je hoe je zélf  

gemotiveerd wordt.  Je zult  merken dat  dit 

louter positief ingestoken zaken zijn.  

Je leert in deze training hoe ook jijzélf deze 

positieve grondhouding kunt uitstralen naar je 

collega’s en je personeel.  

Je leert ook wat je daarvoor moet doen. Wat je 

moet aanleren om op een positieve manier te 

kunnen managen.  En welke handigheidjes en 

technieken je daarbij kunnen helpen.   

En dan…….. Ga je zélf ervaren  of dit werkt in 

de praktijk.   Spannend !  Maar wél leuk!  

SUCCES.  

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Investering en opbrengst 

Bedenk eerst wat het je oplevert als jou collega’s  of je 

personeel positiever  en gemotiveerder aan de slag zijn.  En 

wat  het jezélf oplevert als je niet steeds aanstuurt  vanuit 

ergernis  maar juist uit positiviteit en enthousiasme.  Gaaf 

toch?  

Dan is elke investering maar relatief.  

De totale training van twee dagdelen bieden wij aan voor € 

185,—  excl. BTW  per deelnemer.  

 

Locatie en tijdstippen van de training worden afgestemd met 

de  deelnemers.  

Schrijf nu in ! 

Vul het inschrijfformulier in en stuur dat met de post retour 

naar Korenbloemstraat 26 5056 SL BERKEL-ENSCHOT óf stuur 

het per mail naar Info@freelaunch.nl onder vermelding van  

“Inschrijving  training Positief Motiveren” 

 

 

Hoe ziet deze training er uit.? 

De training bestaat uit twee dagdelen van ca 3 tot 

3,5 uur. Daar tussenin  is een periode van ca 2-3 

weken waarin je het geleerde kunt toepassen in de 

praktijk.  Het tweede dagdeel besteden we dan voor 

een deel op jullie eigen ervaringen.  

Dagdeel 1: 

Dit dagdeel  staat in het teken van de verkenning 

van wat mensen motiveert. Je analyseert bij jezelf 

wat jóú motiveert  en maakt vervolgens de 

vertaalslag naar  hoe je die motiverende factoren 

kunt overbrengen naar collega’s of medewerkers.  

We maken o.a. óók kennis met Maslov’s “piramide” 

en  Stephen Covey’s “emotionele bankrekening” . 

We leren hoe we die toe kunnen passen in onze 

dagelijkse praktijk. 

Tenslotte maak je afspraken met jezelf wát je gaat 

toepassen  in de praktijk de komende twee weken.  

Dagdeel 2: 

We evalueren onze ervaringen. Wat ging goed?  Wat 

ging minder goed?  En zien we al effecten?  

Vervolgens gaan we  aan de slag met positieve feed-

back. Hoe kun je tóch iemand  corrigeren  zonder 

dat dat negatieve gevoelens oproept. En hoe kun je 

assertiviteit inzetten  om positieve effecten te 

bereiken?  

We eindigen met  het kort en bondig formuleren van 

onze leerervaringen.  

 


